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Satisfyer Pro Penguin nyomás segédeszköz

Karbantartás

A vízálló segédeszköz karbantartása nem késlelteti. Öblítse le meleg víz alatt
egy csepp szappannal, majd szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök
fertőtlenítése a tisztaságot tökélyre viszi. A száraz játékot az örömfiókban
tárolja a többi segédeszköztől elkülönítve, hogy a többi segédeszköz anyaga ne
zavarja egymást. Ezzel elkerülhető, hogy megsérüljenek. Tárolásra kiváló lesz
egy textiltáska vagy eredeti csomagolás.

Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket az
akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A Satisfyer-t a
csomagban található USB-kábellel tölti. Csatlakoztassa a mágneses oldalt a
játék csatlakozójához, és csatlakoztassa az USB-kábelt a mobiltelefon-
töltőadapterhez. A töltést a villogásról ismerheti fel. Amint az eszköz
abbahagyja a villogást, és helyette világít, készen áll a cselekvésre. Az első
töltés másfél óráig tartott. Körülbelül 2,5 órát bírt teljes feltöltéssel.

Vezérlés

A Satisfyer bal hátulról vezérelhető, még sötétben is, mert háttérvilágítású vezérlőpanellel rendelkezik. Csak tartsa
lenyomva az alsó gombot hosszabb ideig a be- és kikapcsoláshoz. A verés intenzitásának változását a pingvin hasán
lévő gomb felső vagy alsó részével korrigálod – a felsővel csökkented, az alsóval hozzáadod.

Vízállóság

A pingvinek szeretik a vizet, és ez az erotikus segédeszköz sem kivétel. Vízállóságának köszönhetően zuhany alatt
vagy pezsgőfürdőben is kibontható. Tesztelőink élvezték a játékkal való szórakozást.

Design és alak

A készülék kúpos formájával és fekete-fehér kialakításával egy pingvinre hasonlít. Jól tart a kézben, és maszturbálás
közben is könnyen kezelhető. Összességében a játék modernnek és aranyosnak tűnik. Lila masnija a képzeletbeli hab
a tortán.

Anyag

Az Elephantban a szilikont részesítjük előnyben, mert bőrrel érintkezve nem okoz allergiás reakciókat. Puhaságát
nemcsak az ujjak hasával, hanem a mellbimbójával vagy a csiklójával is élvezheti.
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Szín

A fekete-fehér szín elegánsnak és vidámnak tűnik. A lila masni játékos és ösztönzi a képzeletet.

Méretek

A készülék mérete elfér a kézben. Remekül tart és könnyű is, mint a toll.

Teljes hossza: 13,2 cm
A legszélesebb rész átmérője: 4,5 cm
Nyak átmérője: 3,7 cm
A szájrész átmérője: 2,9 cm
Súly: 93 g
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